
Provincie Utrecht –Ontwerpbeschikking in het kader van de

Natuurbeschermingswet 1998 – Schoolweg 10 in Overberg

Bekendmaking

Ontwerp-beschikking in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn voornemens een vergunning te verlenen op grond van de Na-

tuurbeschermingswet 1998. De vergunning zal verleend worden ten behoeve van het bedrijf gelegen

aan de locatie Schoolweg 10 in Overberg. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om voor

stikstof gevoelige habitats binnen de verschillende beschermde natuurmonumenten en/of Natura 2000-

gebieden te beschermen.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

U kunt de beschikking, de vergunningaanvraag en de daarbij behorende stukken inzien vanaf vrijdag 19 fe-

bruari 2016 tot en met donderdag 31 maart 2016 bij het Provinciehuis, Afdeling Uitvoering Fysieke

Leefomgeving, Team Vergunningverlening natuur en landschap, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke

werkdag van 9:00-16:00 uur; na telefonische afspraak (030) 258 9111.

Zienswijzen

In de periode van vrijdag 19 februari 2016 tot en met donderdag 31 maart 2016 kan een ieder schriftelijk

dan wel mondeling zijn of haar zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten

aan Provincie Utrecht, Afdeling Uitvoering Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningverlening natuur

en landschap, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Zienswijzen naar voren brengen per e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van monde-

linge zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw K. Ketel, op telefoonnummer 030-2583075.

Verdere procedure

Over enige tijd zal een definitieve beschikking worden opgesteld. Belanghebbenden die tegen de ont-

werpbeschikking zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen tegen de definitieve beschikking

beroep instellen. Ook belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen

zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen beroep instellen.

Informatie

Als u vragen heeft over de inhoud van deze publicatie kunt u contact opnemen met team Vergunning-

verlening natuur en landschap van de provincie Utrecht, bereikbaar op telefoonnummer 030-258 9111

of via e-mailadres nbwet@provincie-utrecht.nl.
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